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Vil·la Urània és un equipament municipal del Districte 
de Sarrià-Sant Gervasi que vol esdevenir un referent del 
barri del Putxet i el Farró. Es tracta d’un espai de cultu-
ra amb caràcter intergeneracional i una àmplia diversitat 
d’interessos i temàtiques, amb una programació partici-
pativa i oberta a tothom, on la funció de les entitats veï-
nals i l’Associació d’Entitats de Vil•la Urània hi tenen 
un paper cabdal.

Vil·la Urània disposa d’un espai familiar per a infants de 0 
a 3 anys, d’un casal infantil per a infants de 4 a 12 anys, 
d’un centre cívic, amb tallers per a adults i activitats per 
a totes les edats i de l’aula ambiental, servei d’educació 
i informació ambiental. A més, aquest equipament desen-
volupa dos projectes singulars, l’un que gira al voltant de 
la divulgació científica, conforme al llegat d’en Josep 
Comas i Solà, i l’altre, la Galeria Urània, que promou l’art 
tèxtil & craft.

Josep Comas i Solà (1868-1937) va ser un astrònom i di-
vulgador científic barceloní. Pioner de l’astronomia moder-
na, va realitzar moltes de les seves observacions des del 
seu domicili, a Vil·la Urània. En morir, va llegar aquest edi-
fici a la ciutat de Barcelona demanant expressament que 
es fes servir com a “observatori popular, grup escolar o 
institució cultural”.

QUI SOM?

EL LLEGAT DE JOSEP COMAS I SOLÀ

PRESENTACIÓ VIL·LA URÀNIA TALLERS DEL CENTRE CÍVIC

INSCRIPCIONS:
a partir del dilluns 6 de setembre

Presencials:  
de dilluns a divendre de 10 a 14 i de 16 a 20.30 h.

En línia a partir de les 10 h del dilluns 6 de setembre a 
través de: barcelona.cat/ccvil.laurania

A tenir en compte: 
El pagament dels tallers es pot fer presencialment (amb 
targeta bancària o transferència bancària) o en línia. No 
s’admet el pagament en metàl·lic.
En aplicació del dret de desistiment segons articles 68 i suc-
cessius de la Llei general per a la defensa dels consumidors 
i usuaris, es podrà sol·licitar la devolució de la quota del ta-
ller abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de 
la data en què hagi estat formalitzada la inscripció. Passat 
aquest termini, no es faran devolucions dels imports excep-
tuant aquells casos que el taller quedi anul·lat per causes 
alienes a l’organització o aquells que no tinguin un mínim de 
persones inscrites. Les devolucions es faran efectives com 
a màxim en 14 dies naturals des de la seva sol·licitud.
Les devolucions recollides per una tercera persona hauran 
d’anar acompanyades d’una autorització expressa.
Alguns tallers tenen un suplement de material que s’abo-
narà en efectiu al tallerista  el primer dia de classe.
Per informar-vos de la reducció de preus consulteu-ne les 
condicions al punt d’informació del centre cívic, de 10 a 
20.30 h. El termini de presentació de documentació per la 
subvenció en cas de persones en situació d’atur acaba el 
dijous 23 de setembre de 2021.
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Aprendrem a interpretar els 
llistats d’ingredients que por-
ten alguns productes que po-
dem trobar al supermercat i el 
seu impacte ambiental i en el 
nostre cos. Coneixerem alter-
natives de consum i prepara-
rem receptes senzilles a base 
d’ingredients d’origen vegetal 
com pasta de dents, desodo-
rant, xampú en pols, barreges 
d’olis vegetals per tenir cura de 
la cara, sabó i moltes altres. A 
cada sessió ens emportarem 
una mostra de producte a casa. 
*Caldrà portar envasos buits 
i nets de casa per endur-se 
les mostres. Idealment pots 
de vidre petits amb tapa. 
29 setembre > 17 novembre
Preu: 82,67 € (16 h)
Suplement d’ingredients: 16€
A càrrec de Zero Waste Bcn

DIVULGACIÓ  CIENTÍFICA
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COSMÈTICA  NATURAL 
DE TARDOR 

Si ja tens coneixements so-
bre el disseny i l’impressió 
3D, aquest és el teu taller. Ca-
len coneixements previs i/o 
haver assistit a les sessions 
d’iniciació a la impressió 3D.   
Dijous, de 18 a 20 h 
4 novembre > 9 desembre
Preu: 62 € (12 h)
A càrrec de David Tena  
de Fabcafe

Coneix la història de Barcelo-
na a través dels seus avenços 
científics i tecnològics.    
Dilluns, de 18 a 19.30 h 
27 setembre > 29 novembre 
(L’11 d’octubre no hi haurà classe) 
Preu: 62 € (12 h)
A càrrec de Viaje a la  
Barcelona Secreta

En aquest taller (re)desco-
brirem les nits estelades que 
hem perdut a la ciutat. Par-
larem de la volta celeste, de 
les estrelles, planetes, ne-
buloses i galàxies. Un taller 
d’iniciació a l’astronomia per 
a tots els públics on sabrem 
com mirar al cel i convertir-
vos en astrònoms/es durant 
una estona, només obser-
vant el cel a ull nu i amb uns 
prismàtics (no cal tenir-los 
per fer el taller).
Dimarts, de 17.30 a 19 h
28 setembre > 2 novembre
Preu: 38,76 € (7,5 h)
A càrrec d’Alex Rubio  
d’AstroBarcelona

A l’univers hi ha llum. Pro-
vé de les estrelles i de les 
galàxies. Però què és la 
llum? Coneixeu l’espectre 
electromagnètic? Els astrò-
noms treballen amb la llum 
i obtenen molta informació 
d’ella, tot i que els astres 
que miren estan molt lluny. 
En aquest taller d’iniciació a 
l’astronomia parlarem de la 
llum -i de la foscor també - 
que conté el nostre univers, 
des de la llum més propera, 
la del Sol, fins la més llunya-
na, en el principi dels temps.
Dimarts, de 19.15 a 20.45 h
28 setembre > 2 novembre
Preu: 38,76 € (7,5 h)
A càrrec d’Alex Rubio  
d’AstroBarcelona

IMPRESSIÓ 3D  
(NIVELL AVANÇAT)   

BARCELONA I CIÈNCIA   

MIRANT EL CEL 

LA LLUM A L’UNIVERS  

6/7ADAPTACIÓ DE LES ACTIVITATS  
A LA SITUACIÓ SANITÀRIA RESPECTE  
AL COVID-19

El centre cívic està adaptat a les normatives de segure-
tat i prevenció segons les recomanacions de les autori-
tats sanitàries respercte a la pandèmia del COVID-19
Us recordem que la mascareta és obligatòria per acce-
dir al centre i s’ha de mantenir ben col·locada durant 
tota l’estada al centre.
Teniu a la vostra disposició gel hidroalcohòlic tan a re-
cepció del centre com a totes les sales. 
A tot l’edifici trobareu cartells informatius necessaris 
per al correcte funcionament dels diferents espais així 
com informació dels recorreguts d’entrada i sortida.
En cas de força major derivada de la crisis sanitària 
actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no 
permeti el desenvolupament de l’activitat a la que ha 
estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta 
circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) el 
centre podrà adaptar aquesta activitat per a que es pugi 
realitzar en format virtual, i es reserva el dret a canviar 
el professorat, el calendari de les sessions i l’horari . 
Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri 
cancel·lat o suspès.
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En cas que la situació so-
ciosanitària obligués a fer 
aquests taller en format en 
línia serà imprescindible dis-
posar d’una màquina de co-
sir a casa. 
Grup A: 
Aprendrem a enfilar i utilitzar 
la màquina de cosir fent tres 
o quatre projectes bàsics, 
una bossa per les bosses de 
plàstic i una bossa reversible.
Material 1er dia: Retalls, agu-
lles per la màquina de cosir, 
caneta, portacaneta i costu-
rer bàsic amb tisores de tela, 
fil, cinta mètrica, descosidor 
i agulles.
Dilluns, de 15 a 17 h 
27 setembre > 20 desembre
Preu: 103,33 € (20 h) 
(L’11 d’octubre no hi haurà classe)

A càrrec de Pilar Gonzalo

Grup B:
Aprendrem a enfilar i utilitzar 
la màquina de cosir fent dife-
rents projectes
Material 1er dia: Tela de cotó 
de 60 cm x 40 cm (aprox), 50 
cm de cordó i 25 cm de goma 
plana de 1 cm de gruix.
Costurer bàsic amb tisores 
de tela, fil, cinta mètrica, des-
cosidor i agulles.
Dijous, de 10 a 11.30 h 
30 setembre > 2 desembre
Preu: 77,50 € (15 h)
A càrrec de Raquel Pla

APRÈN A COSIR  
A MÀQUINA 1

ART TÈXTIL

Situació de prevenció davant el COVID-19: les tau-
les, cadires i les màquines de cosir son d’ús individual i 
es desinfectaran abans de cada classe. El material que 
es faci servir a La Galeria és personal e intransferible. 

APRÈN A COSIR  
A MÀQUINA 2
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És imprescindible tenir no-
cions de cosir a màquina.
Continuant amb les aplica-
cions bàsiques de la costura 
aprendrem noves funciona 
sempre confeccionant dife-
rents projectes.
Material 1r dia: Paper, celo, 
llapis, goma, tisores de pa-
per, regla. Retalls de cotó.
Costurer bàsic.
Dijous, d’ 11.30 a 13 h 
30 setembre > 2 desembre
Preu: 77,50 € (15 h)
A càrrec de Raquel Pla

Els humans som una espè-
cie insòlita al planeta. Cap 
altra ha no tingut la capacitat 
d’adaptar tant el seu entorn 
per a fer-se’l més habitable. 
Com hem pogut tenir aques-
ta possibilitat? Què ens ha 
fet humans? Quan va pas-
sar? Per què som com som?
Dimarts, de 12 a 13.30 h 
19 octubre > 16 novembre
Preu: 38,76 € (7,5 h)
A càrrec de Cristina Junyent

De la mà d’una instructora de 
meditació i biòloga, farem el 
camí per connectar-nos amb 
com ens estem alimentant i 
com això ens afecta i impacta 
en el nostre entorn i veurem 
quins canvis podem fer en els 
nostres hàbits alimentaris.
Dimarts, de 18 a 19,30 h  
5 octubre >16 novembre
Preu: 46,50 € (9 h)
A càrrec d’Elisenda Dalmau

La flora al·lòctona és tota 
aquella flora que no és pròpia 
d’un territori i a Barcelona en 
tenim un munt d’exemples. 
En aquest tallers aprendrem 
a reconèixer aquesta flora i 
fins i tot, l’anirem a veure.
Dijous, de 18 a 19.30 h 
14 octubre > 18 novembre
Preu: 46,50 € (9 h)
A càrrec de Sergi Massó

VIATGE ALS ORÍGENS 

ATENCIÓ PLENA  
A L’ALIMENTACIÓ 

PLANTES AL·LÒCTONES  

Grup c: 
Aprendrem a fer anar la 
màquina de cosir des de 
zero. Posarem l’accent en 
els acabats i agafarem una 
bona base que ens permeti 
encarar projectes cada cop 
més complicats. Realitzarem 
diverses peces, totes elles 
pensades per anar sumant 
coneixements. (Es recomana 
no comprar el material fins 
que hi hagi la certesa que el 
curs tira endavant.) 
Material 1r dia: Costurer bà-
sic (fil, tisores, cinta mètrica, 
agulles de cap i marcador), 
agulles per màquina (planes) 
caneta i porta caneta univer-
sals, retalls de tela
Dijous, de 16 a 18 h 
30 setembre > 2 desembre
Preu: 103,33 € (20 h)
A càrrec de Judith Santacana
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En aquest taller cada alum-
na realitzarà els projectes 
que vulgui de peces de ves-
tir o complements.
Material 1er dia: una idea, o 
un patró, o una peça a co-
piar, o una tela que tinguin 
per casa i concretarem quin 
projecte realitzaran en pri-
mer lloc. També és necessa-
ri paper de patró i costurer 
bàsic. Agulla de màquina, 
canilla i porta canilla.
És imprescindible saber 
cosir a màquina.
Grup A: 
dilluns, de 9.30 a 11 h 
27 setembre > 20 desembre 
(L’11 d’octubre no hi haurà classe)
Grup B: 
dimarts, d’ 11.45 a 13.45 h
Grup c: 
dimarts, de 15 a 17 h 
28 setembre > 14 desembre 
(el 7 de desembre no hi haurà classe)
Preu: 103,33 € (20 h)
A càrrec de Pilar Gonzalo

És imprescindible saber co-
sir a màquina. Vine a cosir 
samarretes, dessuadores, 
leggings i tota mena de pe-
ces amb teixits elàstics. Es-
cull el projecte que vulguis 
per cosir a classe amb ajuda 
i molt bona companyia. 
Material 1er dia: el que et faci 
falta pel teu projecte i si no 
ho tens clar, vine amb moltes 
idees que buscarem patró.
Dimecres, de 17 a 19 h 
29 setembre > 1 desembre
Preu: 103,33 € (20 h)
A càrrec de Mònica Marull

En aquesta podràs triar en-
tre dues peces per dona: un 
càrdigan molt fàcil de combi-
nar o un jersei amb escot de 
pic. Les dues peces tenen 
mànigues caigudes, són 
còmodes i plenes d’estil. 
Aquest projecte es pot co-
sir tant amb overlock o amb 
màquina domèstica. De la 
talla 34 a la 52.
Material 1er dia: paper Mani-
la i llapis per calcar el patró. 
És necessari saber cosir a 
màquina.  
Dimecres, de 15 a 17 h 
3 novembre > 17 novembre
Preu: 31 € (6 h)
A càrrec de  
Mònica Marull

CÁRDIGAN O JERSEI 
AMB ESCOT EN V  

COSTURA A LA CARTA  

COSTURA LLIURE AMB 
TEIXITS ELÀSTICS    

TALLERS DEL CENTRE CÍVIC

INICIACIÓ AL  
PATRONATGE   

Aquesta tardor cus els bà-
sics del teu armari amb teixits 
elàstics: samarreta, panta-
lons de punt (tipus legging 
o xandall) i una peça d’abric 
(dessuadora o cardigan). Les 
peces més còmodes i fàcils 
de combinar del teu armari.
És necessari saber cosir a 
màquina. Aquest projecte es 
pot cosir tant amb overlock 
o amb màquina domèstica.
Material 1er dia:  paper Ma-
nila i llapis per calcar els 
patrons. 
Dimecres, de 19 a 21h 
29 setembre > 1 desembre
Preu: 103,33 € (20 h)
A càrrec de  
Mònica Marull

Vols fer-te una faldilla acam-
panada? o una faldilla tubo 
per anar a la oficina? En 
aquest taller aprendràs a 
fer la base de la faldilla i les 
seves múltiples transforma-
cions, per poder fer-te la 
faldilla que vulguis! Farem 
patrons i exercicis en tela.
Material 1er dia: paper craft, 
llàpis, tisora, regla de 60 cm, 
tela de cotó (glasseta o co-
tonet) agulles de cap i agulla 
i fil per cosir a mà o una mà-
quina de cosir.
Dimecres, de 12 a 14h 
29 setembre > 1 desembre
Preu: 103,33 € (20 h)
A càrrec de  
Judith Santacana

IMPRESCINDIBLES  
DE PUNT  

10/11

És imprescindible saber cosir 
a màquina.
Tria el projecte que vulguis co-
sir (pots triar un de les revistes 
que hi ha disponibles al cen-
tre). T’ajudarem a triar teixits i 
a cosir les peces de la manera 
més senzilla possible.
Material 1er dia: si tens patró 
i teixit escollit porta tot el mate-
rial, si no ho vols fer servir les 
revistes de centre porta paper 
per calcar. Costurer bàsic amb 
tisores de teixit, cinta mètrica, 
descosidor i agulles. També 
llapis y paper per apuntar.
Grup A:  
dimarts, de 17  a 19 h
Grup B:  
dimarts, de 19  a 21 h 
28 setembre > 14 desembre 
(el 7 de desembre no hi haurà classe)
Preu: 103,33 € (20 h)
A càrrec de Nadia Mediavilla

ARMARI BÀSIC



És imprescindible saber co-
sir a màquina. Farem una 
jaqueta que pot ser abric. Té 
caputxa, màniga ranglan, 
butxaques i folre.
Material 1er dia: Paper blanc 
per a calcar patrons, costurer 
bàsic, 2,5 metres de teixit per 
a l’exterior, 2,20 metres per 
al folre i fil al to del teixit.
Uns dies abans del taller 
s’enviarà un correu amb 
teixits recomanats.
  
Divendres, de 9.30 a 13.30 h 
5 novembre > 12 novembre

Preu: 41,33 € (8 h)
A càrrec de  
Nadia Mediavilla

Entén per fi la teva overlock. 
Aprèn a enfilar-la, com fun-
cionen les tensions, la llar-
gada de puntada, quan hem 
de desactivar el ganivet... 
Tot el que et fa falta per per-
dre-li la por i per aprofitar-la 
al 100%
És imprescindible saber co-
sir a màquina.No és neces-
sari tenir overlock però si 
en tens porta-la a la segona 
sessió. Material 1er dia: llapis 
i paper per agafar apunts.
  
Grup A:  
dimecres, de 15 a 17 h
29 setembre > 6 octubre
Grup B:  
dimecres, de 15 a 17 h
24 novembre > 1 desembre
Preu: 20,67 € (4 h)
A càrrec de Mònica Marull

JAQUETA “EMILY”  

OVERLOCK EXPRESS  
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En aquest taller cada alum-
na confeccionarà les pe-
ces de vestir que vulgui en 
teixits elàstics.
Material 1er dia: peça a co-
piar o patró i la tela per a 
realitzar-ho. Poden portar un 
metre de tela de punt i copiar 
un patró en classe si encara 
no tenen una idea clara. Cos-
turer bàsic i paper de patró.
És imprescindible saber uti-
litzar la màquina overlock.
Dilluns, d’11.45 a 13.45 h 
27 setembre  > 20 desembre 
(l’11 d’octubre no hi haurà classe)
Preu: 103,33 € (20 h)
A càrrec de  
Pilar Gonzalo

Confeccionarem uns panta-
lons senzills amb goma i bu-
txaques a partir d’un patró. 
Material que cal portar el pri-
mer dia de classe: paper de 
calcar patrons,  costurer bà-
sic, agulles per la màquina de 
cosir, caneta i porta caneta.
Dimarts, de 9.30 a 11.30 h  
28 setembre > 14 desembre  
(el 7 de desembre no hi haurà classe)
Preu: 103,33 € (20 h)
A càrrec de Pilar Gonzalo

OVERLOCK A LA CARTA  

PANTALONS
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És imprescindible saber cosir 
a màquina. Farem uns panta-
lons amb goma i butxaques. 
Un bon bàsic amb el qual or-
ganitzar un bon fons d’armari. 
Patró disponible des de la ta-
lla 36 a la 46.
Material: Paper blanc per a 
calcar patrons, costurer bà-
sic, 1,40/1,80 metres de teixit, 
goma de 3 cm d’ample i fil al 
to del teixit. Uns dies abans 
del taller s’enviarà un correu 
amb teixits recomanats.
Divendres de 9.30 a 12.30 h 
8 octubre > 15 octubre
Preu: 31 € (6 h)
A càrrec de  
Nadia Mediavilla

Dissenya’t i confeccionat la 
roba! En aquest taller podràs 
dur a terme qualsevol peça 
de roba que vulguis, ja que 
farem els patrons i la confec-
ció. És necessari tenir bases 
de patronatge.
Dimecres, de 10  a 12h 
29 setembre > 1 desembre 
Preu: 103,33 € (20 h)
A càrrec de Judith Santacana

Dijous de 10 a 12 h 
30 setembre > 2 desembre 
Preu: 103,33 € (20 h)
A càrrec de Luna 
Muñoz de Chinchilla

PANTALÓ “BLOSSOM”  

PATRONATGE  
A LA CARTA  

TAPIS 

Vine a cosir una samarreta 
infantil unisex amb màniga 
ranglan. Si vols, la podem 
fer vestit o hi podem afegir 
una botonadura a l’escot. 
Aquest projecte es pot co-
sir tant amb overlock o amb 
màquina domèstica.
Material 1er dia: paper Mani-
la i llapis per calcar el patró 
i les mides de la criatura. Si 
tens tela porta-la (tela de 
punt de samarreta de cotó 
amb elastan. La quantitat 
dependrà de la talla)
És necessari saber cosir a 
màquina.
Dimecres, de 15 a 17h 
13 octubre > 27 octubre
Preu: 31 € (6 h)
A càrrec de  
Mònica Marull

SAMARRETA RANGLAN  
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Cal un nivell avançat (B2). 
Grup A:  
dilluns, de 9.30 a 11 h 
27 setembre> 20 desembre 
(L’11 d’octubre no hi haurà classe)
Grup B:  
dimarts, d’11.15 a 12.45 h 
28 setembre > 14 desembre 
(El 7 de desembre no hi haurà classe)
Grup c:  
divendres, de 16.30 a 18 h 
1 octubre > 3 desembre
Preu: 77,50 € (15 h)
A càrrec de Laura Santone

Cal un nivell avançat (B2).
Ens centrarem en l’expressió 
oral fluïda a través de la lec-
tura i els comentaris a classe 
d’articles sobre temes d’ac-
tualitat. Millorarem la pronun-
ciació, l’estructura de les fra-
ses i la gramàtica avançada.   
Dijous, d’11 a 12.30  h 
30 setembre > 2 desembre 
Preu: 65,88 € (15 h)
A càrrec de  
Laura Santone

CONVERSA EN ANGLÈS 
(NIVELL AVANÇAT)

CURRENT AFFAIRS  
EN LÍNIA

Cal un nivell avançat (B1-B2) 
Grup A:  
dimecres, de 9.30 a 11 h
Grup B:  
dimecres, d’11.30 a 13 h
29 setembre > 1 desembre
Preu: 77,50 € (15 h)
A càrrec d’Annette Kais

No calen nocions bàsiques 
(nivell A1)
Divendres, d’11.15 a 12.45 h 
1 octubre > 3 desembre
Preu: 77,50 € (15 h)
A càrrec de Laura Santone

Calen nocions bàsiques 
(nivell A2)
Divendres, de 9.30 a 11  h 
1 octubre > 3 desembre
Preu: 77,50 € (15 h)
A càrrec de Laura Santone

Cal un nivell mitjà (nivell B1)
Grup A:  
dilluns, d’11.15 a 12.45 h 
27 setembre > 20 desembre 
(L’11 d’octubre no hi haurà classe)
Grup B:  
dimarts, de 9.30 a 11 h 
28 setembre > 14 desembre 
(El 7 de desembre no hi haurà classe)
Grup c:  
divendres, de 18.15 a 
19.45 h 
1 octubre > 3 desembre
Preu: 77,50 € (15 h)
A càrrec de Laura Santone

CONVERSA EN ALEMANY 
(NIVELL AVANÇAT)  

ANGLÈS DES DE ZERO

ANGLÈS ELEMENTAL

CONVERSA EN ANGLÈS 

Calen nocions bàsiques 
(nivell A1-A2) 
Dijous, de 12 a 13.30 h 
30 setembre > 2 desembre
Preu: 77,50 € (15 h)
A càrrec d’Annette Kais

Cal un nivell mitjà (A2- B1) 
Si ja tens coneixements bàsics 
de l’alemany, pots venir a millo-
rar l’expressió oral, la compren-
sió auditiva i ampliar el teu vo-
cabulari tot parlant de diferents 
temes i dels nostres interessos
Dimarts, de 12 a 13.30 h 
28 setembre > 14 desembre 
(El 7 de desembre no hi haurà 
classe)
Preu: 77,50 € (15 h)
A càrrec d’Annette Kais

ALEMANY DES DE ZERO

VOCABULARI I COM-
PRENSIÓ DE L’ALEMANY

CONVERSA EN ALEMANY

No calen nocions bàsiques 
(nivell A1). 
Dijous, de 10 a 11.30 h 
30 setembre > 2 desembre
Preu: 77,50 € (15 h)
A càrrec d’Annette Kais

IDIOMES

WINTER GANXET     

És imprescindible tenir un nivell mitjà de ganxet.
Aquesta tardor et proposem  posar una mica de color i de 
creativitat a la teva vida i teixir una jaqueta de crochet fent 
servir un patró on practicaràs diferents punts de fantasia i 
tècniques de ganxet.
Podràs teixir un jersei, un xal, una bossa o el que et vingui 
de gust amb diferents patrons on escollir!
Nivell: Cal saber els punts bàsics de ganxet
Material: Fil de llana, acrílic o barreja de cotó i acrílic i 
ganxet de 4,5mm

TALLERS DEL CENTRE CÍVIC

Grup A:  
dilluns, de 18 a 20 h
27 setembre  > 20 desembre
(l’ 11 d’octubre, 8 i 15 de novem-
bre no hi haurà classe)

Grup B:  
divendres, de 18 a 20 h
1 octubre > 3 desembre
(el 12 i 19 de novembre no hi 
haurà classe)
Preu: 82,67 € (16 h)
A càrrec de Lady Crochet
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No calen coneixements previs 
Dimecres, de 18.30 a 20.30 h 
3 novembre > 1 desembre
Preu: 51,67 € (10 h)
A càrrec de Cristina  
Garcia de Tintailustrada

ART I CREACIÓ

TARDOR IL·LUSTRADA

Grup A: 
dilluns, de 10 a 11.30 h
Grup B:  
dilluns, d’11.45 a 13.15 h
27 setembre > 20 desembre
Preu: 77,50 € (15 h)
A càrrec de Susana Camps

ESCRIPTURA CREATIVA

Dimecres, de 18.30 a 20 h 
29 setembre > 20 octubre 
Preu: 38,76 € (7,5 h)
Suplement plantilles: 15 €
A càrrec de Cristina Garcia 
de Tintailustrada

LETTERING

Divendres, de 10 a 12 h 
1 octubre > 3 desembre
Preu: 103,33 € (20 h)
A càrrec de Núria Boix

DIBUIX I PINTURA

TALLERS DEL CENTRE CÍVIC

Divendres, de 12 a 14 h 
1 octubre > 3 desembre
Preu: 103,33 € (20 h)
A càrrec de Núria Boix

PINTURA A  
L’AQUAREL·LA

Dimarts, de 18 a 20 h 
28 setembre > 23 novembre
Preu: 82,67 € (16 h)
A càrrec d’Ona Caussa

URBAN SKETCHING

Dimarts, de 12 a 13.30 h 
28 setembre > 14 desembre 
(El 7 de desembre no hi haurà classe)
Preu: 65,88 €  
(15 h)
A càrrec de  
Susana Camps

MICRORELAT EN LÍNIEA
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Situació de prevenció davant el COVID-19: es recor-
da que tot el material dels tallers d’Art i Creació és d’ús 
individual i intransferible. 

TALLERS DEL CENTRE CÍVIC

Cal un nivell mitjà-avançat 
(A2-B1).
Divendres, de 9.15 a 10,45 h 
1 octubre > 3 desembre
Preu: 77,50 € (15 h)
A càrrec de Serena Russo 
d’Ama l’italiano

Cal un nivell mitjà-avançat 
(A2-B1).
Divendres, de 17 a 18.30 h 
1 octubre > 3 desembre
Preu: 65,88 € (15 h)
A càrrec de Serena  
Russo d’Ama l’italiano

Cal un nivell avançat (nivell 
B2-C1)
Divendres, d’11 a 12.30 h 
1 octubre > 3 desembre
Preu: 77,50 € (15 h)
A càrrec de Serena  
Russo d’Ama l’italiano

CONVERSA EN ITALIÀ 
(NIVELL MITJÀ)   

CONVERSA EN ITALIÀ 
(NIVELL MITJÀ) EN LÍNIA 

ITALIANO CHE PASSIONE    

Cal un nivell avançat (nivell 
B2).
Taller de conversa referit al 
cinema. Parlem dels nostres 
artistes preferits i compartim 
pel·lícules i recomanacions. 
Cada classe escollim un actor, 
actriu o director  i  debatem 
sobre la seva vida i obra. Ana-
litzem alguna pel·lícula que 
escollim prèviament
Dimecres, de 17 a 18.30 h 
29 setembre > 1 desembre
Preu: 77,50 € (15 h)
A càrrec de Marina Torres

El taller proposarà activitats 
afavorint la creativitat i l’escrip-
tura a partir de poemes, re-
lats , situacions i jocs literaris. 
L’objectiu és practicar el fran-
cès d’una manera més lúdica, 
imaginativa i creativa. A partir 
d’un nivell A2 
Dimarts de 18 a 19.30 h 
28 setembre > 14 desembre 
(El 7 de desembre no hi haurà classe)
Preu: 77,50 € (15 h)
A càrrec de Sara Dauge

Correspondria a un nivell A1.
Divendres de 12.45 a 14.15 h 
1 octubre > 3 desembre
Preu: 77,50 € (15 h)
A càrrec de Serena Russo 
d’Ama l’italiano

Cal un nivell mitjà (nivell B1).
Grup A: 
dijous, de 9.30 a 11 h
Grup B: 
dijous, d’11.15 a 12.45 h 
30 setembre > 2 desembre 
Preu: 77,50 € (15 h)
A càrrec de Sara Dauge

PARLEM DE CINEMA EN 
ANGLÈS 

ESCRIPTURA CREATIVA 
EN FRANCÈS  

ITALIÀ DES DE ZERO   

CONVERSA EN FRANCÈS
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Dimarts, de 17.30 a 19 h 
28 setembre > 14 desembre 
(el 7 de desembre no hi haurà classe)
Preu: 77,50 € (15 h)
A càrrec de Mònica Viñas, 
ACB–Amics del Country 
Barcelona

Dimarts, de 19.15 a 20.45 h 
28 setembre > 14 desembre 
(el 7 de desembre no hi haurà classe)
Preu: 77,50 € (15 h)
A càrrec de Mònica Viñas, 
ACB–Amics del Country 
Barcelona

Taller destinat a tota mena 
de persones amb curiositat 
d’obrir la percepció, l’escolta 
i deixar-se anar al joc a tra-
vés del cos.
Navegarem per diverses 
dinàmiques a través del mo-
viment conscient i la medita-
ció guiada a l’inici i al final de 
la classe.
Viatjarem des de l’arrel a la 
superfície, des del petit en 
gran, mobilitzant el vell, l’an-
corat, la qual cosa sobra per 
a permetre re connectar-nos 
amb un cos -ment més lliu-
re, àgil i mòbil.
Dilluns, d’11 a 12.30h  
4 octubre > 20 desembre
(l’ 11 d’octubre no hi haurà classe) 
Preu: 69,76 € (13,5 h)
A càrrec de  
Celeste Ayús

COUNTRY-LINE DANCE 
INICIACIÓ

COUNTRY-LINE DANCE 
MITJÀ-AVANÇAT

MOVIMENT CONSCIENT  

COS I MOVIMENT

Dilluns, de 17.30 a 19 h 
27 setembre > 20 desembre 
(l’11 d’octubre no hi haurà classe)
Preu: 77,50 € (15 h)
A càrrec d’Esmeralda Sanchez

DANCEHALL

Dijous, de 12.45 a 13.45 h  
30 setembre > 2 desembre 
Preu: 51,67 € (10 h)
A càrrec Claudia Pardo

ZUMBA

Situació de prevenció davant el COVID-19: Cada 
persona ha de portar el seu propi material, el centre cívic 
desinfectarà desprès de cada ús el material comú que 
sigui impressible fer servir.

Intensitat suau 
Grup A:  
dilluns, de 12 a 13.30 h 
27 setembre > 20 desembre 
(l’11 d’octubre no hi haurà classe)
Grup B:  
dimecres, de 10.15 a 11.45 h 
29 setembre > 1 desembre 
Grup c:  
dijous, de 18.45 a 20.15 h 
30 setembre > 2 desembre 
Preu: 77,50 € (15 h)
A càrrec de Dàmaris Manresa

GIMNÀSTICA  ABDOMI-
NAL HIPOPRESSIVA

Classes dirigides a tota mena 
de persones que vulguin tenir 
un cos-ment millor preparat.
Neix de la unió de ioga i el 
Pilates i s’aprenen tècniques 
de respiració, del ioga combi-
nades amb moviments típics 
del Pilates. Per a treballar el 
centre i les extremitats.
Aquesta mescla de disciplines 
treballen de forma més holísti-
ca , milloren la postura, tonifi-
quen el cos, milloren la nostra 
flexibilitat, combaten amb do-
lors a les cervicals i lumbars i 
per aconseguir tenir una cons-
ciència millor del nostre cos.
Dilluns, de 9.30 a 11 h 
4 octubre > 20 desembre 
(l’ 11 d’octubre no hi haurà classe)
Preu: 69,76 € (13,5 h)
A càrrec de  
Celeste Ayús

IOGUILATES

Intensitat mitja 
Grup A:  
dilluns,  de 10.15 a 11.45 h 
27 setembre > 20 desembre 
(l’11 d’octubre no hi haurà classe)
Grup B:  
dimecres, de 12 a 13.30 h 
29 setembre > 1 desembre 
Grup c:  
dijous, de 17 a 18.30 h 
30 setembre > 2 desembre 
Preu: 77,50 € (15 h) 
A càrrec de Dàmaris Manresa

HIPOPILATES

Intensitat Mitja/alta
Exercicis de Fitness amb la 
tècnica postural i la respira-
ció de Pilates. Les classes 
començaran amb un escal-
fament, es faran exercicis 
de càrdio, sèries de braç, 
cames/glutis i esquena i s’a-
cabaran amb exercicis d’es-
tirament i relaxació final.  
Grup A:  
dimecres de 17 a 18.30 h
Grup B:  
dimecres de  18.45 a 20.15 h 
29 setembre > 1 desembre
Preu: 77,50 € (15 h) 
A càrrec de Dàmaris Manresa

FITPILATES

TALLERS DEL CENTRE CÍVIC

Entrenament de glutis, 
abdominals i cames. 
Dijous, d’11.30 a 12.30 h 
30 setembre > 2 desembre 
Preu: 51,67 € (10 h)
A càrrec de  
Claudia Pardo

GAC
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CUINA

20/21

Cuinarem i congelarem per 
tenir un fons de nevera ve-
getarià que ens permeti ali-
mentar-nos de manera salu-
dable per l’inici del nou curs. 
Dilluns, d’ 11.30 a 13.30 h 
27 setembre > 25 octubre 
(l’11 d’octubre no hi haurà classe)
Preu: 41,33 € (8 h) 
Suplement de material: 12 €
A càrrec de d’Ivanna  
Gómez de Comer Feliz

Aprèn idees per aprofitar tot 
el menjar que tens a casa 
abans que es faci malbé: em-
panades, croquetes, fermen-
tats…Ens centrarem en els 
aliments vegetals i totes les 
receptes seran vegetarianes. 
Dilluns, d’ 11.30 a 13.30 h 
8 novembre > 29 novembre
Preu: 41,33 € (8 h) 
Suplement de material: 12 €
A càrrec de d’Ivanna  
Gómez de Comer Feliz

FONS DE CONGELADOR 
VEGETARIÀ

CUINA VEGETARIANA 
D’APROFITAMENT 

La cuina de l’àvia ... una 
cuina entranyable. Vols fer 
un passeig pels  records 
i sabors de la cuina de les 
àvies? Doncs vine i passeja-
rem junts. 
Dimarts, de 17 a 18.30 h 
28 setembre > 14 desembre 
(el 7 de desembre no hi haurà classe)
Preu: 77,50 € (15 h) 
Suplement de material: 15 €
A càrrec d’Eva Alcaraz

CUINA DE L’ÀVIA DE 
TARDOR

Si no saps què cuinar els 
diumenges… en aquest ta-
ller cuinarem plats creatius i 
de nivell perquè puguis que-
dar com un/a gran xef.
T’hi esperem! 
Dimarts, de 19 a 20.30 h 
28 setembre > 14 desembre 
(el 7 de desembre no hi haurà classe)
Preu: 77,50 € (15 h) 
Suplement de material: 15 €
A càrrec d’Eva Alcaraz

CUINA DE DIUMENGES 

TALLERS DEL CENTRE CÍVIC

Dilluns, de 18 a 20.30 h  
27 setembre > 29 novembre 
(l’11 d’octubre no hi haurà classe)
Preu: 103,33 € (20 h)
Suplement de material: 35 €
A càrrec de Josep Vidal

CUINA PER TRIOMFAR 
A CASA  

Situació de prevenció davant el COVID-19: es recorda 
que només el professorat tenen accés a la manipulació 
dels aliments per la preparació dels plats dels tallers.

Petits, originals , sorprenents 
i deliciosos seran els ape-
ritius per triomfar enguany 
aquestes festes, t’esperem.          
Grup A: d’11 a 13.30 h 
Grup B: de 18 a 20.30 h 
Dimecres 15 de desembre 
Preu: 12,92 € (2,5 h) 
Suplement d’ingredients: 10 €
A càrrec de Josep Vidal

APERITIUS DE NADAL

Vols aprendre a elaborar la 
més famosa sopa de noodles 
del Japó? Aprendrem diferents 
elaboracions i combinacions 
perquè puguis gaudir sempre 
que vulguis d’aquesta sabo-
rosa sopa que ha arribat aquí 
per quedar-s’hi! per sempre! 
Farem ramen de carn, de peix 
i vegans, per a tots els gustos!       
Dijous, d’ 11.30 a 13.30 h 
30 setembre > 21 octubre
Preu: 41,33 € (8h) 
Suplement d’ingredients: 12 €
A càrrec de Muntsa Holgado

RAMEN

Tan a prop i de vegades tan 
lluny! Coneixerem el mi-
llor de la gastronomia dels 
nostres veïns portuguesos, 
plats de sabors genuïns i 
contundents, com l’açorda, 
la cataplana, la broa, els 
pastissos de Belem i algu-
nes de les millors receptes 
de bacallà del món!       
Dijous, d’ 11.30 a 13.30 h 
4 novembre > 25 novembre
Preu: 41,33 € (8h) 
Suplement d’ingredients: 12 €
A càrrec de Muntsa Holgado

PORTUGAL A LA TAULA!  

Castanyes, ametlles, co-
donys, moniatos …color i 
sabor de tardor que ompli-
ran la teva taula. Podràs  fer 
peces de rebosteria amb 
producte de temporada  i re-
sultat espectacular. Tartes, 
pastissos, panellets i altres 
llaminadures per gaudir de 
la  tardor a mossegades!       
Dijous, de 17.30 a 19.30 h 
30 setembre > 21 octubre 
Preu: 41,33 € (8h) 
Suplement d’ingredients: 12 €
A càrrec de Cristina Calvo

OCTUBRE LLAMINER
Grup A:  
dimecres d’’11 a 13.30 h
Grup B:  
dimecres de 18 a 20.30 h 
29 setembre > 17 novembre 
Preu: 103,33 € (20 h) 
Suplement d’ingredients: 35 €
A càrrec de Josep Vidal

CUINA CREATIVA DE 
TARDOR PER A PERSO-
NES MANDROSES 

El top 10 de les elabora-
cions bàsiques del formulari 
de pastisseria per triomfar. 
Al final d’un bon àpat sem-
pre deixem un raconet per a 
les postres i aquestes tenen 
l´èxit assegurat. No quedarà 
ni una engruna! 
Dijous, de 17.30 a 19.30 h 
4 novembre > 25 novembre 
Preu: 41,33 € (8 h) 
Suplement d’ingredients: 12 €
A càrrec de Cristina Calvo

CLÀSSICS DE LA REBOS-
TERIA QUE NO FALLEN 
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Situació de prevenció davant el COVID-19: es recorda 
que el centre cívic desinfectarà desprès de cada ús els 
ordinadors que es facin servir es als  tallers de noves tec-
nologìes
Un cop començats els tallers, el centre cívic pot proposar 
canvis de grup als usuaris per tal d’homogenitzar els nivells 

Aquest taller no està indi-
cat per a persones amb un  
deteriorament cognitiu mo-
derat-greu.
Grup A:  
dimarts, de 10.45 a 11.45 h  
Grup B:  
dimarts, de 12 a 13 h
28 setembre > 14 desembre 
(el 7 de desembre no hi haurà classe)
Grup c:  
dimecres, de 10.45 a 11.45 h 
Grup D:  
dimecres, de 12 a 13 h
29 setembre > 1 desembre
Preu: 42,59 € (10 h)
A càrrec de Maika Guirao

Dimecres, de 9.30 a 11 h 
6 octubre > 24 novembre
Preu: 51,11 € (12 h)
A càrrec de  
Jordi Joan Rubí

Dimecres, d’11.15 a 12.45 h 
6 octubre >  24 novembre
Preu: 51,11 € (12 h)
A càrrec de  
Jordi Joan Rubí

MEMÒRIA EL MÓN DELS MÒBILS: 
APLICACIONS  
I INTERNET  

ORDINADORS:  
INTERNET I APLICA-
CIONS DE GOOGLE  

GENT GRAN

Dimecres, de 13 a 14 h.  
Del 6 d’octubre al 24 de novembre.  
Accés lliure a deu ordinadors amb connexió a Internet. Un 
especialista us ajudarà a resoldre els dubtes i/o consultes.

AULA OBERTA D’INFORMÀTICA PER A ADULTS
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c/ Saragossa, 29
08006 Barcelona
Tel. 93 706 12 95
     Ferrocarril: Sant Gervasi L6, 
     Pl. Molina L7, Gràcia L6 o L7 
     V15, V17, D40, 27, 24, 114
     Fontana L3
     Gran de Gràcia, 155

barcelona.cat/ccvil.laurania
informacio@vilaurania.net

De dilluns a divendres de 9 a 21 h


